
המישטרתי כשיחזור סזית
כה1ב1 !שברת היא האקדח את להרים מתבקשת כשהיא

 הדיגתו שיחזור
 בראו! דב של

 בביח־ הוצג
 אשתו המישנט.

 הנאשמת טית,
 מסבות בהויגתו,

 מויבה, עו
ואקדח חביתה
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נחל ח
בערבות. משוחררת בר־און זית

 רב, של בהריגתו נאשמת היא ^
 בביתם חודשים שלושה לפני נעלה,

 התובעת הציגה השבוע, שבאריאל.
 לוי אדמונד השופט בפני שניט נורית

 המישטרה שעשתה השיחזור, סרט את
 התובעת מעצרה. אחרי פזית עם יחד

 האקדח את גם לבית־המישפט הגישה
סמית־אנד־חסון. מתוצרת העצמה, רב

נהרג. בו ואשר ברישיון, הבעל שהחזיק
 משגב, חיים עורך־הדין הסניגור,

 וגם הקטלני בנשק לטפל הירבה
 את וניסה בידיו אותו מדד השופט
 נפלט הכדור כי טוען הסניגור ההדק.

 השברירית האשה כאשר בטעות,
 התרגשות מרוב וכי באקדח, החזיקה
 ההרק. על כוונה בלי לחצה ובהלה

נורתה היריה כי להוכיח תנסה התובעת

וברצון. בידיעה
 דוכן־ על התובעת העלתה כך לשם
 של לכלי־נשק המומחה את העדים

 בית־המישפט בפני שהדגים המישטרה,
 של ההדק על בלחיצה שיש הקושי את

 כוח צריך כי הראה הוא זה. מסוג אקדח
 של ההדק את אחורה למשוך כרי רב

 מהסוג הענקי, האמריקני האקדח
הפרוע. במערב בוקרים המשמש
 מעשה, לאחר מיד נעצרה פזית
 אחר־ קצר זמן בעלה מות את ושיחזרה

 הסרט מלווה השיחזור מתחילת כך.
 בני־ שהחזיקו החיות של בקולות־רקע

 יבבה לביתם. הצמוד במיבנה הזוג
 יללות כלב, של וקורעת־לב מתמשכת

 פזית תרנגולות. וקירקור חתולים
 בסרט נראית דקת־הגיזרה, הבלונדית,

 באיטיות מתנועעת היא אחוזת־הלם.
 בקול רהוטה בעברית ומדברת רבה

פעם. מידי הנשבר
 כאשר השיחזור, של אחדים בקטעים

 היא האקדח את להרים מתבקשת היא
 כמו נראית היא לעיתים ובוכה. נשברת

 בעלת חיוורת בוטיצ׳לי, של המאדונות
 השיחזור תום לאחר צוואר־ברבור.

 הוחזרה היא לגמרי. מותשת פזית היתה
 בהקרנת צפתה שם לתחנת־המישטרה,

 רק לשיחזור הוסיפה פזית השיחזור.
 את ביקשה כי סיפרה שבהן מילים כמה

 לא אלוהים אבל לבעלה, אלוהים עזרת
עזר.

 הואשמה לא פזית ונקבר. מת דב
 כן ועל הריגה, בעבירת אלא ברצח,
 בערבות. אותה לשחרר סניגורה הצליח

 אליה המתלווה שיראי, נאווה אמה,
 קצין־ יעקב, אביה וגם לבית־המישפט

יוש השניה ואשתו לשעבר, מישטרה
לדיונים. ומקשיבים באולם בים

 ביקש השבוע שנערך הדיון בעת
 התובעת על להשפיע מהשופט הסניגור

 להעיד רב של אמו הבאת על לוותר
 הדבר כי טען הסניגור בבית־המישפט.

 ובלתי עזה התרגשות לידי יביא רק
 הבאת את בעיקבותיו ויגרור נחוצה

 בית־ כעדת־הגנה. פזית של אמה
 בשיקולי להתערב סירב המישפט
 פזית אמה־של יושבת בינתיים התביעה.

ציפורניה. את וכוססת במיסדרון
₪ אלו; אילנה

והאקדח מישגב פרקליט
הפרוע במערב סקרים המשמש מהסע

.1 ———— ן ■ — 8

ל שיחזור חזור ש שי
 באריאל, בביתם דב, בעלה, את שהרגה לאחר קצר זמן

 חוקר־מישטרה. בעזרת האירוע את בד־און סזית שיחזרה
 אז ושמע בו שהזה הזה״ ל״העולם הגיע השיחזור סרט

 םרט*השיחזור של הגרוע הטכני מצבו בגלל בו. הנאמר
 שחקנים, בעזרת שלו שיחזור לערוך הזה״ ״העולם החליט

 המקורי. הסרט פי על ערב, באותו שקרה מה את ולהדגים
ולדמן. אבי והצלם לוין ענת השחקנים משתתפים כשיחזור

בידה... כשהאקדח הכירה ליד עומדת




